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Σας επισυνάπτουμε ενημέρωση σχετικά με το θέμα των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ και τις
εξελίξεις των επόμενων ημερών, καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου που έστειλε ο ΠΦΣ
στα ΜΜΕ για το θέμα αυτό.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη
σχετικά με το ίδιο θέμα τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι "Βάζουν εκβιαστικά διλήμματα στους
ασφαλισμένους. Συντάξεις ή φάρμακα. Μας οδηγούν σε διακοπή της φαρμακευτικής
περίθαλψης".

Για να δείτε τη συνέντευξη, πατήστε  εδώ .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα,  14/5/2012

Αριθμ.  Πρωτ.  1458

ΠΡΟΣ

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Τακτικούς και Αναπληρωματικούς
Αντιπροσώπους ΠΦΣ
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=gfWI06hpT0o
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Όπως γνωρίζετε από προηγούμενες ανακοινώσεις του ΠΦΣ, είναι ορατό και πολύ πιθανό το
ενδεχόμενο να μην εξοφληθούν  οι  υποχρεώσεις  του ΕΟΠΥΥ για τις συνταγές μηνός
Μαρτίου, εντός των αναμενομένων ημερομηνιών.
Η εικόνα που υπάρχει σήμερα, οδηγεί  σε αυτό το συμπέρασμα.

Παράλληλα το υπάρχον πολιτικό περιβάλλον δυσχεραίνει την προοπτική να βρεθεί ο
αρμόδιος υπουργός για να χειριστεί με αποτελεσματικότητα το ζήτημα.

Ο ΠΦΣ φυσικά συνεχίζει τις προσπάθειες και τις πιέσεις  για  αίσια έκβαση.
Το μεσημέρι της αυριανής ημέρας  (15 /5/2012), υπάρχει ΔΣ του ΕΟΠΥΥ οπότε και θα
ζητήσουμε να ξεκαθαρισθεί το θέμα της πληρωμής.

Επίσης την Τετάρτη 16 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου με την συμμετοχή των προεδρείων ΔΣ Φαρμακευτικών Συλλόγων μεγάλων
αστικών κέντρων, με σκοπό την λήψη αποφάσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στον ΕΟΠΥΥ.

Επειδή όμως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δικαιούμαστε να αισιοδοξούμε σας καλούμε:

1. Να προχωρήσετε σε ενημέρωση των μελών σας για τα δεδομένα που υπάρχουν

2. Να προχωρήσετε σε ενημέρωση των τοπικών ΜΜΕ, εργατοϋπαλληλικών κέντρων
δημοσιοϋπαλληλικών καθώς και επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων, τοπικών
αυτοδιοικήσεων και γενικά κάθε φορέα που έχει την δυνατότητα να ασκήσει πίεση.

3. Να συστήσετε στα μέλη σας να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες που έχουν με τους πελάτες
τους (δανεικά κλπ.) ενόψει της προοπτικής που διαμορφώνεται.

4. Να είστε σε επαφή με τον ΠΦΣ για ενημέρωση και συντονισμό ενεργειών.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδριάζει εκτάκτως την Τέταρτη 16 Μαΐου, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με
τη συμμετοχή των πρόεδρων των φαρμακευτικών συλλόγων των μεγάλων αστικών
κέντρων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τις εξελίξεις στο θέμα των πληρωμών του
ΕΟΠΥΥ.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποιήσει
όλους τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και τον ΕΟΠΥΥ ότι η συνεχιζόμενη ασυνέπεια και
στο θέμα των πληρωμών, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευση του συστήματος
φαρμακευτικής περίθαλψης. 
Τα φαρμακεία «πνέουν τα λοίσθια» κυρίως λόγω έλλειψης ρευστότητας  αλλά και  εξαιτίας
της μηδενικής πιστωτικής πολιτικής από μέρους των εταιρειών και των επαχθέστατων
μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος τους τα τελευταία χρόνια.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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